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kunagi sügistalvel helistas mulle Tiit. ma olin siis parajasti mingis augus. smuul nimetas 
seda suureks halliks. Juba mitu kuud oli loll olla olnud - kõik oli justkui hästi, mingit 
põhjust sellele oma augusolemisele ma ei leidnud, aga midagi teha ei tahtnud, ärgata ei 
tahtnud, ka kirjutada mitte. isegi kui proovisin kirjutada, tuli välja vaid üks puss.

olles seal augus ja saamata aru, mis toimub ja kuidas edasi, helistaski mulle Tiit ja ütles, 
et ta tahab, et ma kirjutaksin eesti kirjanduse naistegelastele uued monoloogid. enne 
kui Tiit jõudis lause lõpetada, vastasin juba: muidugi, kirjutan! mulle on alati meeldinud 
kirjutada kellegi teksti edasi, tekitada neile tegelastele uued olud ja vaated. Teiseks 
olen ise kirjanikuna tundnud teatavat kahetsust ja isegi häbitunnet, et pole osanud 



naistest kirjutada nii, et nad ei oleks lihtsalt kaunid olevused kusagil lavasügavuses, kes 
saadavad või kuulavad suure ja keerulise hingeelu ning mõttemaailmaga meestegelast. 
need naised võiksid ju olla ise oma saatuse, eneseväljenduse, traagika ja kõige sellega, 
mis ühe võimsa tegelase juurde kuulub. ma lihtsalt pole suutnud teha nii, nagu seda 
ideaalis ette kujutan. Ja kolmandaks mõtlesin, et äkki aitab see mingite teiste tegelaste 
- pealegi naistega -,  tegelemine mind sellest august välja.

esmalt hakkasime Tiiduga neid tegelaskujusid eesti kirjandusest otsima ja avastasin 
midagi üllatuslikku: enamus kirjanikke on samasugused šovinistlikud mölakad nagu 
mina, kes ei oska naistest kirjutada. Tegelikult teadsin ma seda juba enne, aga isegi 
suur naiste austaja, lausa feminist mati unt, on oma tekstides väga mehekeskne, samuti 
valton. vaino vahing tegeleb ainult endaga. Ja mis veelgi jahmatavam – Jaan krossi 
naised on ikka väga objektilised! mis puutub tänapäeva kirjandusse, siis polegi nagu 
midagi muutunud. muidugi kui jätta välja ene mihkelsoni ja maarja kangro uhked ja 
vinged naised. aga me jäime siiski vanema klassika juurde. Ja midagi pole teha: minu 
jaoks kõige paremini ja sügavamalt on naisi kujutanud ikkagi Tammsaare. Ja ka vilde, 
kitzberg, gailit. kuigi, kui aus olla, siis ka gailiti naised on ikka objektid, keda tema 
peategelased küll imetlevad, austavad ja ihalevad, aga jäävad siiski selle oigava ja 
hingehädas mehe varju. 

kui kirjutama hakkasin, sain aru, et olen ikka palju suuremas augus kui arvasin ja 
alguses ei tulnud kohe mitte midagi välja. Pille-riini monoloogi kirjutasin neli korda 
ümber. Ja siin ma tahaksin jälle tänada Tiitu tema meeldivalt rahuliku nõudlikkuse ja 
sihikindluse eest. vaikselt vedasin end august välja ja ka tekst sai valmis. veel tahan 
tänada kajar Pruuli, elo lindsalu ja mart velskrit, kellega ma naistegelaste teemal 
mõtteid vahetasin. Ja kõige viimaks tahaksin tänada oma kirjandusõpetajat ja head 
sõpra helja kirberit, tänu kellele need tegelased näidendis on mulle ammused tuttavad. 
Pühendangi selle näidendi sulle, helja.

urmas vadi, autor



eesti kirjanduses on legendiks saanud naisi 
palju vähem kui mehi, kuid see-eest on 
nad tugevad, hästi vaistudega varustatud, 
elutargemad ja siiski kurvema saatusega kui 
mehed. muidugi on enamuse kirjandusest 
loonud mehed. mõni neist pole pika loomeelu 
jooksul leidnudki seda meelekindlust, et naisele 
uurivalt otsa vaadata. seda kõrgemalt tuleb 
hinnata Tammsaare, gailiti, kitzbergi, vilde, 
lutsu ja smuuli loomingut.
selle lavastuse ja näidendi algideeks oli anda 
eesti kirjanduse kangelannadele oma hääl, tuua 
nad tekstist välja, anda neile kätte tänapäev. 
valik polnud kerge. Üksnes Tammsaarelt 
saanuks vähemalt kümme arhetüüpset naiskuju, 
kes võinuks otsekohe oma uut elu hakata elama. 
otsustasime valida igalt autorilt ühe. muidugi 
vaatasime, et oleks erinevaid tüüpe, kellel ka 
omavahel igav ei hakkaks.
kirjandus, teater ja kujutav kunst muutuvad 
pidevalt. suuri lugusid ja suuri tegelasi, kellest 
saaksid sillad lugejate ja vaatajate vahel, 
peaaegu polegi enam. samuti on piirjooned 
tegelaskuju, konteksti ja näitleja vahel aina 
ähmasemad. võimalik, et liikumine nende vahel 
käib juba nii kiiresti, et neid võib näha ühe, 
pidevalt muutuva tervikuna. selles liikumises 
võib peituda ainus võimalus saada pihta 
millelegi, mis meid endidki tõeliselt puudutab.
 
tiit palu, lavastaja



Libahunt
august kitzbergi tragöödia “libahunt” jõudis esimest korda lavale 1911. aastal Pärnu endlas, olles 
selle teatri avalavastuseks, paar kuud hiljem (1911) esietendus näidend ka vanemuises. Trükitult 
ilmus näitemäng esmakordselt 1912. otsemaid sai “libahunt” eesti teatrilavadel väga populaarseks 
ning Tiina on läbi aegade olnud paljude naisnäitlejate unistusteroll.
Tiinat on eesti teatrilavadel mänginud: olly Teetsov, anna altleis, liina reiman, hilda gleser, maria 
Türk, hilda sooper, linda Tubin, marje Parikas, epp kaidu, karin ruus, salme liiv, ellen liiger, elli 
varts, silvia laidla, luule komissarov, iivi lepik, rita raave, maria klenskaja, Zoja mellov, kiiri Tamm, 
katrin nielsen, Juta Tints, kadri lepp, katariina lauk, liisi koikson, kristiina hortensia Port jt. leida 
laiuse filmis “libahunt” (1968) mängis Tiinat ene rämmeld.

a.kitzbergi draamale põhinedes lõi helilooja lydia auster balleti “Tiina” (libreto a.särev), mida on 
lavastatud “estonias” (1955, lav B.Fenster), “vanemuises (1958, lav i.urbel; 1984 lav Ü.vilimaa) ja 
olomouci teatris (Tšehhoslovakkia 1986, lav Ü.vilimaa). Tiinat on eesti balletilavadel kehastanud 
helmi Puur, eike Joasoo, maie maasik ja elena Poznjak-kõlar.

olulisemaid lavastusi:

1911 endla (lav a.Teetsov)
1911 vanemuine (lav k.menning)
1915 vanemuine (lav a.simm)
1915 estonia (lav k. Jungholz)
1918 vanemuine (lav a.simm)
1920 vanemuine (lav a.simm)
1921 draamateater (lav e.Türk)
1921 ugala (lav a.hunt)
1926 draamastuudio teater (lav T.Peetman, r.engelberg)
1928 estonia (lav a.lauter)
1928 endla (lav a.altleis)
1929 vanemuine (lav e.Türk)
1936 ugala (lav e.Tinn)
1941 estonia (lav a.särev)
1941 vanemuine (lav k.ird)
1944 draamateater (lav. l.kalmet)



1944 kuressaare Teater (lav J.kiiver)
1945 endla (lav e.Türk)
1949 rakvere Teater (lav a.lääne)
1954 draamateater (lav a.särev)
1961 endla (lav a.ots)
1962 Tallinna vene draamateater (lav 
l.kalmet)
1968 noorsooteater (lav m.mikiver)
1974 lavakunsti kateeder (lav m.mikiver)
1986 endla (lav i.normet)
1992 von krahli Teater (lav P.Jalakas)
2006 ugala (tantsuetendus, lav o.Titov)
2011 eesti nuku- ja noorsooteater (muusikal, 
lav n.kuningas)
2015 r.a.a.a.m. (lav s.Potapov)

“tiina”. vanemuine 1984
Tiina - elena Poznjak-kõlar, mari - heli kohv



“tiina”. vanemuine 1958
Tiina - elena Poznjak-kõlar, margus - Ülo rannaste



“Libahunt”. vanemuine 1911
Tiina - anna altleis



tabamata ime
eduard vilde “Tabamata ime” ilmus trükis 1912 ning jõudis esmakordselt lavale 1913. aastal estonias. 
näidendi esietendust estonias saatis skandaal: osad näitlejad jäljendasid laval Tallinna tuntud 
seltskonna- ja kultuuritegelasi ning pahaste järelkajade tõttu ei julgenud eesti kirjanduse selts vilde 
näidendile aastapreemiat anda. 
värvikat lilli ellertit on teatris kehastanud järgmised näitlejannad: netty Pinna, anna altleis, velda 
otsus, els vaarman, anne Paluver, elle kull, garmen Tabor, elisabeth Tamm, kadri lepp ja 
merle Jääger.

Lavastused:

1913 estonia (lav T.altermann)
1913 vanemuine (lav k.menning)
1915 endla (lav k.Jungholz)
1925 estonia (lav k.Jungholz)
1927 ugala (lav e.lemmiste)
1942 estonia (lav a.särev)
1952 vanemuine (lav e.kaidu)
1965 draamateater (lav v.Panso)
1975 Trk lavakunstikateedri 7. lend, draamateater (lav m.karusoo)
1979 kotka linnateater (lav m.mikiver)
1983 eesti Televisoon (lav a.-e.kerge)
1992 eesti draamateater (lav P.Pedajas)
1998 viljandi kultuurikolledži ii lend, ugala (lav k.komissarov)
2001 ema kõrgema lavakunstikooli 20. lend (lav m.karusoo)
2005 von krahli Teater, 6 lühifilmi (lav a.Tammiksaar, J.kilmi, r.sarnet, a.maimik, m.raat, m.kõrver)
2011 vanemuine (lav r.Baskin)



“tabamata ime”. vanemuine 1953
lilli ellert-saalep - velda otsus



“tabamata ime”. vanemuine 2011
lilli ellert-saalep - merle Jääger, 
leo saalep - hannes kaljujärv



kevade 
oskar lutsu teoste rida, kus kaunis ja hakkaja raja Teele tegelasena sees, on päris pikk. alguse saab 
see teekond “kevadega”, mis kahes osas ilmus aastatel 1912-1913 ning jätkub “suves” (1918-1919), 
“Tootsi pulmas”(1921), “äripäevas” (ka “argipäev”, 1924) ja “sügises” (1938).
on teada, et raja Teelel oli ka reaalne prototüüp: Paunvere tüdruk adele Pärtelpoeg, keda on 
kirjeldatud kui väga elavaloomulist, särtsakat ning töökat tüdrukut. adele olevat oma mehelemineku 
eel vanematekodus korraldanud dramaatilise stseeni ning tõmmanud pruudipärja puruks, samuti 
lahkus ta tülide tõttu mitu korda oma uuest kodust. raamatu-Teele sai oma eesnime adele 
eestindusest ning perenime “raja” ilmselt  ühistelt pallimängudelt oskar lutsuga, kus tüdruk pidevalt 
keelas mängukaaslasi üle oma “raja” tulemast. adele Pärtelpoeg rändas hiljem oma abikaasaga 
austraaliasse.

Teatrilaval on Teelet kehastanud väga paljud näitlejannad. Teatrisse jõudis “kevade” esmakordselt 
1937. aastal, kui leo kalmet lavastas eesti draamateatris andres särevi dramatiseeringu. “kevade” 
menust tiivustatuna jõudsid peagi lavale ka “suvi” (eesti draamateater, 1937), “Tootsi pulm”  
(Tallinna Töölisteater, 1937), “äripäev” (Tallinna Töölisteater, 1937) ja “sügis” (Tallinna Töölisteater, 
1939). esimene teatrilavade raja Teele oli aili müür, Teelet on aga teatrilaval mänginud ka  
sarra maripuu, ida Johannes, selma antons, aino seep, Thea raist, asta lott, linda rummo,  
lency römmer, ross Teder, aino Talvi, ellen grünfeldt, ida suvero, marina mikk, ksenja Palmre,  
marju Peerna, helin meristu, liidia Tall, eili sild, elli varts, regina Tõško, Tiia Porss, kais adlas,  
liisa aibel, Piret laurimaa, riina maidre, kaie mihkelson, liina vahtrik, hayley Blackburn,  
ragne Pekarev ning filmilinal riina hein.
vanemuises toimus “kevade” esmalavastus 1938. aastal (lavastaja J.kull). 

hilisemad vanemuise lavastused, kus ka teele osales:

1939 “äripäev” (lav a.mering)
1953 “kevade” (lav g.kilgas)
1967 “kevade” (Ü.vinteri ballett, lav Ü.vilimaa)
1984 “suvi” (lav r.adlas)
1996 “Tali” (lav r.adlas)
2009 “kevade” (a.r.varrese ballett, lav r.stepanov)
2010 “huntluts” (m. undi “Täna õhta viskame lutsu” põhjal, lav i.normet)



“kevade”. vanemuine 1967.
Teele - regina Tõško.



“suvi”. vanemuine 1984
Teele - Tiia Porss



“huntluts”. vanemuine 2010
Teele - ragne Pekarev, Toots - hannes kaljujärv



“kevade”. vanemuine 2009
Teele - hayley Blckburn



tõde ja õigus
eesti kirjanduse eepiline suurteos - anton hansen Tammsaare epopöa “Tõde ja õigus” ilmus lugejate 
ette aastatel 1926-1933. 
vargamäelased astusid esmakordselt lavale 1932. aastal, kui draamastuudio teatris sai kaarli aluoja 
lavastuses lavaküpseks esimene “Tõde ja õigus”. eesti teatrilava esimese marina astus lavale näitlejanna 
lo Tui. 
mari tegelaskuju on teatrilavadel kehastanud veel aino Talvi, meta luts, lulo Purre, siiri Tähe, alide 
alaküla, elli varts, lydia vohu, herta elviste, raine loo, kais adlas, elle kull, helgi annast, Piret rauk, 
Triin ella, maria kais, Ülle lichtfeldt, liisa Pulk, maria soomets jt.
“Tõe ja õiguse” erinevaid osi on eesti teatrilavadel lavastatud nii palju, et täpse nimekirja koostamine 
läheb raskeks. 

olulisemad tõlgendused eesti laval:

1932 “vargamäe”, draamastuudio (dramatiseering a.särev, lavastaja k. aruoja. dramatiseeringu 
taaslavastused 1942, 1951, 1958, 1966
1938 “andres ja Pearu”, estonia (i ja v osa põhjal, dram a.särev, lav a.lauter)
1938 “andres ja Pearu”, ugala (lav e.Tinn)
1938 “andres ja Pearu”, narva teater (lav k.viljur)
1940 “andres ja Pearu”, rakvere teater (lav J.Talpsepp)
1964 “Tõde ja õigus”, eesti rahvusteater kanadas (dram a.särev, lav a.vabamäe)
1976 “me otsime vargamäed”,  Trk lavakunstikateedri viii lennu diplomilavastus. noorsooteater 
vargamäel (dram ja lav k.raid)
1978 “Tõde ja õigus” (i - v osa põhjal dram o.Tooming, lav J.Tooming), vanemuine
1986 “aeg tulla, aeg minna”, vanemuine (dram ja lav a.-e.kerge)
1986 “Tõde ja õigus” (i ja v osa põhjal dram k.kurg, lav r.Trass), draamateater
1991 “Jumalaga, vargamäe”, rakvere teater, (dram i.mõttus, lav r.Trass)
1995 “Taevane ja maine armastus” (i - v osa põhjal dram ja lav m.unt), vanemuine
1997 “Tõde ja õigus”, ugala vargamäel (dram m.kasterpalu, lav a.noormets) 
2003 “vargamäe tõde ja õigus” (muusikal), ro estonia (helilooja T.raadik, libreto ja lav a.-e.kerge
2006 “vargamäe kuningriik” (i ja v osa põhjal dram u.lennuk, lav J.rohumaa), endla / rakvere Teater 
2006 “Tõde: ei: Õigus”, TÜ viljandi kultuuriakadeemia teatrikateedri 7. lennu lavastus  
(dram ja lav h. rekkor)

2010 “vargamäe varjus” (i - iii osa põhjal dram ja lav u.lennuk), albu vald, vargamäe
2014 “vargamäe unistaja”(dram ja lav u. lennuk), albu vald, vargamäe
2015 “meie oma tõde, meie oma õigus”, vanemuine (dram u.lennuk, lav T.Jonas)



“tõde ja õigus”. vanemuine 1978
mari - herta elviste, krõõt - anne maasik



“meie oma tõde, meie oma õigus”. vanemuine 2015
mari - maria soomets, Juss - Priit strandberg



“aeg tulla, aeg minna”. vanemuine 1986
mari - raine loo, Juss - ants ander



“taevane ja maine armastus”. vanemuine 1995
mari - raine loo, hundipalu Tiit - ao Peep



“polkovniku lesk”. vanemuine 1966
lesk - herta elviste, aleksander laar



polkovniku lesk
Juhan smuuli näidend “Polkovniku lesk ehk arstid ei tea midagi” pärineb aastast 1965. algselt 
televisioonile mõeldud näidend ilmus tervikuna esmakordselt ajakirjas “looming” ning raamatuna 
koos “muhu monoloogidega” aastal 1968.
näidendi esmalavastus oli 1965. aastal lätis riia daile Teatris (lavastaja v.vecumniece). eestis jõudis 
näidend lavale 1966. aastal eesti draamateatris (lavastaja i.Tammur, lesk - aino Talvi, mari möldre 
või laine vaga) ja kohe samal aastal ka vanemuises (lavastaja k.süvalep, lesk - herta elviste). samal 
aastal lavastati näidend ka moskvas ja vilniuses. 

järgmised lavastused:

1979 ugala (lavastajad h.Torga ja F.Šubin, lesk - anne margiste)
1982 eesti draamateater (lavastaja m.mikiver, lesk - ita ever)
2002 kuressaare linnateater (lavastaja v.uibo, lesk - madis milling)
2005 daugavpilsi teater (lavastaja h. Petrockis)
2010 rakvere Teater (lavastaja T. suuman, lesk - volli käro)



ekke moor
august gailiti romaan “ekke moor” ilmus 1941. aastal, väga keerulisel ajal eesti ajaloos. lugejatele 
meeldis helge alatooniga raamat kohe, peategelast ekket võrreldakse sageli gailiti varasema 
tegelaskuju Toomas nipernaadiga - mõlemad rändavad oma rahutu loomu sunnil mööda maailma, 
jättes teele maha hulga värvikaid kohtumisi ja igatsevaid naishingi. nõukogude eestis raamatust 
uustrükke ei ilmunud ning ka teatrilavadele teos sellel ajajärgul ei jõudnud. 
Teatrilaval ja raadioteatris on Pille-riini mänginud Tiina rebane, katariina unt, Piret laurimaa, liis 
laigna, külli Teetamm ja liisa saaremäel.

Lavastused eesti teatrites:

1988 vaT teatris (lavastaja h.saarm)
2002 eesti raadio kuuldemäng (lavastaja T.Tohver)
2002 endla teater (lavastaja T.Palu)
2012 emajõe suveteater viimsis (lavastaja T.Palu)
2015 saueaugu teatritalu (“ingeland”, lavastaja a.eelmaa)
2015 kuressaare linnateater / emTa lavakunstikooli 27. lend (lavastaja a.Toikka)



teatrijuht Toomas Peterson
draamajuht Tiit Palu

muusikajuht Paul mägi
Balletijuht mare Tommingas

Lavastusala juht rait randoja
Lavameistrid rello lääts, veljo rüütli, aare kiho, Juri seredenko, remo Paatsi, sergei kornev

dekoratsiooniala marika raudam, mait sarap, ain austa, innari Toome, andres lindok, Terje kiho, 
leenamari Pirn, katrin nigumann, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek ots, mart raja, 

Tarvo vassil, armin luik
kostüümiala ivika Jõesaar, liisi ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith Ütt, ivi vels, heli kruuse, 
natalja malinen, luule luht, Tia nuka, kaire arujõe, riin Palumets, valentina kalvik, inkeri orasmaa, 

daisy Tiikoja, elli nöps, anneli vassar, marit reinmets, natalja malinen, Juta reben, 
mati laas, malle värno, henn laidvee

riietusala Piret univer, anu kõiv, raina varep
grimmiala anne-ly soo, viktoria rüster

rekvisiidiala liina martoja, angelika aun, kaie uustal
valgustusala andres sarv, Jaanus moor, madis Fuchs

heli- ja videoala Toivo Tenno, indrek asukül
kava kujundus andra seepter

kava koostas anu Tonts
kavalehe fotod vanemuise teatri arhiiv ning eesti Teatri ja 

muusika muuseumi arhiiv, lauri kulpsoo





Viikingi hingega konjak.

Nii siidise tekstuuri ja suurepärase 
puuviljase aroomini jõuavad vaid need, 
kes on valmis avastama ja vallutama. 



kinema



kinema

emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise Fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, mart avarmaa, Tartu linn

vanemuise Fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
Fondi on võimalik teha annetusi:

sa Tartu kultuurkapital /  seB pank 10102052050006 / sampo Pank 334408570002
märksõna: vanemuise Fond

vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, mati kermast, eero Timmermanni, 

Tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as giga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner

as giga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.



vanemuine.ee


